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Véget ért a Román Munkáspárt kongresszusa 
Elhangzott Gh. Gheorghiu-Dej történelmi fontosságú jelentése 
M e g v á l a s z t o t t á k a k ö z p o n t i b i z o t t s á g o t 

A Romén Munkáspárt kongresszusa 
véget, ért. Ezen a kongresszuson ta 
aácskóztak a béke és demokrácia erői. 
Ezekben a tanácskozásokban nemcsak 
â romániai munkásosztály vett részt, 
hanem az egész világ munkásosztálya. 

A világ minden táján élő dolgozók 
képviselői tettek ezen a kongresszuson 
hitet egy cél és egy szándék mellett, 
mert a dolgozóknak közösek az érde-

kei az egész világon. Erről a célról, a 
béke és szabadság megvalósitásáról, a 
szociálizmus felépítéséről  beszéltek a 
kiküldöttek. Az albán Kommunista 
Párt, az osztrák dolgozók, a csehszlo 
vákok, lengyelek, franciák  képviselői, 
akik részt vettek a kongresszuson. De 
erről irtak a kongresszust üdvözlő 
táviratokban Svájc, Amerika, Csile, 
Japán munkásai, a gyarmatok és Pa 
lesztina elnyomottai. * 

A világ dolgbzói találkoztak a Román 
Munkáspárt első kongresszusán. 14 
állam kiküldötte vett részt ezen*a tör-
ténelmi jelentőségű kongresszuson. 

A kongresszusi termet, á főváros 
fctodén  uiját, kirakatát Mar*.Engels 
Lenin Sztálin hatalmas képei diszitik. 
Az ő szellemük lengte át az ünneplő 
fővárost.  Az ő szellemüket közvetitfetie 
Gh. Gheorghiu Dej, a romáhiai g mun-
kásosztály vezére, hatalmas*' politikai 
beszámolójában. 

Gh. Gheorghiu Dej nemcsak a mul-
tat elemezte, nemcsak az eddigi har. 
«ftfki  ai eddigi munkára mutatott rá, 

harem a tcvábbi utat is megmutatta, 
aztíaz utat, amelyen az ujabb és még 
hatalmasabb megvalósítások felé  ha-
ladhatunk. 

Gh. Gheorghiu Díj az egész romá-
niai munkásosztály legbensőbb afcara-
tát fejezte  ki, amikor kimondotta, hogy 
a romániai munkásosztály vég ő célja 
a szociáíista -társadalom megteremtése. 

Gh. Gheorghiu D.-j a nemzetközi 
helyzettiel -foglalkozva,  mondotta : 

— Mindeti ország demokratikus és 
hatalmas munkásmozgalma akadály az 
amerikai imperiá'izmus u'jában a világ-
uralom kiviVása felé.  Ezért az ame-
rikai imperiálizmus a demokratikus és 
különösen a munkásmozgalom elnyo 
másának és vérbefojtásának  legfőbb 
uSzitója. 

A hírhedt Marshall-terv lényege a 
valóságban: a kötelezettségeikkel az 
Egyesült Államokhoz kötött államok 
blokkjának a megvalósítása. Ez a terv 
amerikai hitelek nyújtásával arra igyek 
szik rávenni az európai államokat, hogy 
adják fel  előbb gazdasági, majd poli 
tikai függetlenségüket.  Görögország, 
Franciaország, Anglia elegendő pé:da 
ját mutatják az amerikai segítség „jó 
téteméoyeinek". 

Németország kettészakitása, amit az 
angol amerikai imperiálisták hsjtotek 
végre, szintén szoros kapcsolatban áll 
a Marshall tervvel, mert ez a teiv az 
imperiálista terjeszkedés legfőbb  kato-
nai és gazdasági bázisává, az uj há-
ború előkészítésének bázisává akarja 
ítváltüít&thl Bizoniát és különösen a 
Ruhr vidéket. Most Németország ketté 
szakítása után, az imperiálista tábor 
szervezői Európát is szét próbálják 
szakítani. 

Bevin angol labourista vezér „nyu 
gati blokk" tervét az imperialista pro 
paganda gyakran megkísérli összeha-
sonlítani a Közép- és keleteurópai or-
szágok között kötött szerződésekkel, 
hogy az utóbbi országokra hárítsák 
Eurdpa kettészakadásának vétkét. 

A demokratikus országok között 
kötött szerződések a nemzetközi együit 
működés eszméjén alapulnak, mig a 
nyugati blokk a nemzetközi együtt 
működés megbontásának eszméjén 
alapszik. 

Az antiimperiálista tábor ereje és az 
imperiálista tábor gyengesége abban 
áll, hogy a két tábor közötti harc a 
bzpi;álizmus általános állandó kiélező 
désének, á kopitálizmus erői gyengü-
lésének és a szociálizmus és a demok-
rácia érői erősödésének feltételei  kö-
zött folyik,  mondotta többek között 
Gti. Gheorghiu Díj. 

A demokratikus rendszer megvaló-
sításaival foglalkozva  rámutatott annak 
a harcnak a jelentőségére, amelyet 
Antonescu diktatúrájának megdöntése 
óta, 1944 augusztus 23 ika óta, folytat 
népünk — a munkások, szegényparasz-
tok, katonák és az értelmiségiek lég-
jobbjai tömegeiben. 

— Augusztus 23, március 6, részt-
vételünk az antihitlerista háborúban, 
a földreform,  a parlamenti választások, 
az országunkban az elmúlt év máso-
dik felében  végbement váltó?ások, kü-
lönböző szakaszai a népi erők győzel 
mes harcának. 

Énnek az eredménye a Rjmán 
Népköztársaság. 

Az uj alkotmány, amelyet Népköz-
társaságunk rövidesen meg fog  kapni, 
harcban született és összeforrt  rendszer 
alkotmányiig mondotta Gh. Gheorghiu-
Dej, mielőtt ráiért a részletes belpoli 
tikai eseményekre. 

— Az Egységes Munkáspárt előkészi 
térének ideje különösen gazdag volt 
eseményekben, amelyek állítni éle 
tűnt ben mély reható következményeket 
vontak maguk után. 

— Ez ttrmészetesen, nem egyszerű 
véletlen. Éppen mert országunk szerke 
zeti változásokon megy keresztül, ép-
pen mert a belső átalakulások uj fel 
adatok elé állítják a proletáriátust, a 
román demokrácia vezető erejét, siet 
tetni kellett a Román Munkáspártnak, 
a munkásosztály e remek harcifegy 
verének létrehozását. 

— Elegendő összevetni a hét hó 
nappal ezelőtti politikai és gazdasági 
helyzetet á maival, hogy felfogjuk  : 
etben az olyan rövid időszakban or 
székünk fejlődésében  az valósult meg, 
amit a maix;sta elmélet minőségi ug 
rásnxk nevez, 

—> Az összes vészmadarak, kételke 
dót és rosszakaratuak ellenére sikerült 

megvalósítani a pénzreformot,  elfojtani 
az inflációt  és megszilárdítani az ára-
kat, külföldi  kölcsönök nélkül, az or-
szág gazdasági függetlenségének  meg-
sértése nélsül. 

— Á számos vállalkozó részéről ţt-
Htött akadályok ellenére is ipari ter-
melésű ik növcksitk és közeledik aS 
1938 as év szin vonalához. 

— A volt Nemzeti Parasztpárt ve-
zetősége által szervezett összeesküvés 
felszámolása,  az ország és népünk 
árulóinak kiérdemelt büntetése a ro-
mániai demokratikus rendszer életké-
pességének megnyilvánulása. 

— Az összeesküvők perét hamaro-
san követte a nagytőke és a kisajátí-
tott földesurak  másik képviselőjének-, 
a Tâ ărescu csoportnak kizárása a kor • 
mányból. 

— Nem lehetett megszilárdítani a 
dolgozók hatalmát mindaddig, emig az 
állam élén a legnagyobb földesúr  és az 
ország egyik leggazdagabb tőkése állt, 
aki kezében tartotta az államhatalom 
jelentős részét. A monarchia politikai 
szerepét ismeri mindenki itt. A népi 
demokrácia felépítéséért  vívott harc 
éveiben a királyi palota lett az összes 
reakciós erők központja, imperiálista 
ellenségeink reménysége. 

— A királyságot országunkban u|k 
haladott államforma,  a népköztársaság 
váltotta fel. 

— A népköztársaság az az állani, 
forma,  amelyen keresztül a nagyszerű 
cél: a kizsákmányolás és a kizsák-
mányoló osztályok megszüntetése és 
országunkban a szociáíista rendszer 
bevezetésének megvalósítása felé  ha-
ladunk. 

— Demokratikus terdszerünk nem-
zetiségi politikája olyán megvalósítása 
a román népi demokráciának, amelyrfc 
büszkék lehetünk. 

— Demokratikus rendszerünk meg-
valósításai között d szheiyet foglalnak 
el a külpolitika terén elért eredményei. 

— A Szociáíista Szovjet Köztársa-
ságok Szövetségével megkötött barát-
sági egyezmény aláírása, valamint ba-
rátsági szerződések megkötése más, 
szomszédságunkban levő demokratikus 
és békeszerető országokkal az általá-
nos béke és függetlenségünk  megerő-



sitésének aktusai, s biztosítják Romá 
nia demokratikus fejlődése  és gazda 
Sági felemelése  zavartalan folytatásának 
kedvező külpolitikai feltételeit.  -

Esek után Gh. Gheorghiu Díj rá 
tért a megvalósitandó reformokra, 
melyek homlokterében az uj alkot 
jnány 411. 

— Ennek az uj alkotmánynak ki kell 
fejeznie  államunk uj jellegét; ez az 
állam a városi és falusi  kétkézi és 
szellemi dolgozók állama, ahol az 
egész hatalooa a néptől ered és a nép 
tőt választott szerveken keresztül gya-
korolják. 

— Olyan jogokat kivámnk bizto 
sitani a népneif,  amelyek nem létez-
nek a kapitálista áldemokrácia egyet-
len országában, egyetlen országának 
alkotmányában sem : a munka joga, 
a pihenés joga, a tanulás joga. 

— Végül alkotmányunk ki kell hir-
desse a Román Népköztársaság min 
den állampolgárának teljes jogegyen 
lőségét — nemre, nemzetiségre, fajra, 
felekezetre,  valamint kulturfokra,  vagy 
anyagi helyzetre való tekintet nélkül. 

— Beiktatjuk alkotmányunkba az 
együttélő nemzetiségekhez tartozó ál-
lampo'gárok már meglevő jogait, hogy 
bármilyen fokú  saját anyanyelvű is 
kólákkal rendelkezzenek, hogy anya-
nyelvüket használják a közigazgatás-
ban és igazságszolgáltatásban, stb. 

— Hogy véget vessünk a nők é3 
a férfiak  közötti jogi egyenlőtlenség-
nek, szentesíteni fogjuk  az alkotmány-
ban a teljes politikai, gazdasági társa-
dalmi és jogi egyenlőséget, amelyet 
demokratikus államunk a nőknek biz-
tosit és különleges védelmet biztosí-
tunk a terhes nőknek és a gyerme-
keknek. 

Folytatólagosan bejelentette a köz-
igazgatási és az igazságügyi reform 
megvalósítását, kifej;zve,  hogy ezek a 
régi idők elavult törvényei alapján 
állnak. 

A hadsereggel kapcsolatos felada-
tokra tért ki részletesen és ismertette 
a hadsereg jelentőségteljes hivatását 
az uj államformában,  a Népi Kóztár 
aaságbnn. 

Majd a gazdasági téren megoldandó 
feladótokról  tett kimerítő jelentést és 
részletesen megvilágította a Román 
Munkáspárt megvalósításának, mint a 
romániai proletáriátus uj nagy győ 
zelmének jelentőségét, majd rátért a 
népi demokrácia frontja  megalaku 
lásának szükségességé e, mely rész-
ltekkel lepünk következő számában 
foglalkozunk. 

A kongresszus szűnni nem akaró 
Cnrcp'ése fogedja  Gh. Gheorghiu Dej 
politikai jelentését. Az ünneplés tgy 
iránt 6ZÓ1 a rendkívül alapos beszá-
molónak és magának Gh. Gheorghiu-
D inek. 

Ünnepli a kongresszus a romániai 
munkásosztály többi h»rcos nagy ve 
zetőjét: Ana Paukert, Enil Bodnaraşt, 
Lu*a Lászlót, Gh. Vasilichit, Teohari 
Gneorgescut. 

Lo har R dsceanu jelentésében a 
Román Munkát párt szervezeti szabá 
Íjáról isu.ertfcii  részleteiben a Román 
Munkáspárt ideológiáját, szervezeti 
aUpelveit, a párttagok jogait és kö 
telességeit. 

Egymásután szólalnak fel  a külföldi 
kiküldőnek, mpjd a Román Munkás-
párt kongresszusának megyei . kikül 
dö'tei. 

Közben az emelvényre lépnek a 

munkásosztály rögi vezetői, harcosai, 
Toohari Gheorgescu a közigazgatási 
reform  alapelveiről, Bodnaraş Eaiil a 
román"'népi hadsereg megteremtésé 
nek jelentőságérői. Gh. Vasilichi a 
közoktatásügy reformjáról  beszél. 

A szervezeti szabályzat megszava-
zása után a Központi Bizottság meg-
választása következik. 

A kongresszus Ana P*uker tomboló 
lelkesedéssel fogadott  záróbeszédével 
ért véget. 

A kongresszus berekesztése előtt 
Gh. Gheorghiu D.«j felszólította  a Köz-
ponti Bizottság tagjai , hogy menjenek 
az emelvényre, msjd jó munkálkodást 
kívánt a Román Munkáspárt tagjainak. 
A szűnni nem akaró hites ünneplés 
után a kongresszusi kiküldöttek vala-
mennyien felálltak  és elénekelték az 
Internacionálét. 

A központi bizottságnak 41 rendes 

és 16 póttsgjj van. 
A politikai irodának és titkárságá 

nak a következők a tagjai. 
A Rimán Munkáspárt főtitkára  Gh. 

Gheorghiu Dij. Titkárok: Ana Piuker, 
Luka László, Teohari Gieorgescu, 
Lothar Ridaceanu. 

A Politikai Irod» tagjai: 
Gh. Apostol, 
Emil Bodnaraş, 
Iosif  Cnisinevschi, 
Miron ConsUntinescu, 
Teodor Iordachescu, 
Mogyorós Sándor, 
Gheorghe Vasilichi, 
Scefan  Voitec. 

Póttagok : 
Chivu Stoica, 
Mihai Moraru, 
Iosif  Ringhez, 
Tanase Z*haria, 
Vasile Vaida. 

A parlamentet feloszlatták 
Március 28-án lesz az alkotmányozó 

nemzetgyűlési választás 
Az alkotmányozó Nemzetgyűlés április 6-án nl össze 

A képviselőház 1948 február  24 iki ülésén Gheorghe Florescu 
képviselő törvényjavaslatot terjesztett be a képviselőház feloszla 
tására vonatkozólag. A javaslat lelolvasása után a rendkívüli sür-
gősség megszavazását kérte. 

A törvényjavaslat kimondja a képviselőház feloszlatását,  ami 
a törvényjavaslatnak a hivatalos lapban való megjelenésétől szá-
mítva lép érvénybe. 

A továbbiakban a javaslat intézkedik az uj parlamenti válasz-
tások időpontjára vonatkozóan Az alkotmányozó nemzetgyűlési 
választást március 28-ra tűzték ki. Az uj Nagy Nemzetgyűlést 
1948 április 6-ra hivták Össze. 

A Román Népköztársaság uj alkotmányát már az uj Nemzet-
gyűlés szavazza meg Az uj Nemzetgyűlés összehívásáig a tör-
vényhozási jogot a kormány gyakorolja. 

A képviselőház helybenhagyta a rendkívüli sürgősséget és el-
határozta, hogy a törvényjavaslatot nem küldi az illetékes bizott-
ságok elé. -

Ezután került sor a törvényjavaslat megszavazására. A Ház 
a javaslatot egyhangúlag szavazta meg. 

Petre Constantinescu Iasi elnök bezárta a gyűlést és bejelen-
tette, hogy a képviselőházat feloszlatottnak  nyilvánítja. 

U| Igazságügyminlszter 
1948 február  24 én  Lucretiu  Patrascanu  professzor,  igaz-

ságügyminiszter  lemondott  az igazságügyminisztérium  éléről. 
Lemondását  a minisztertanács  elfogadta. 
A kormány javaslatára  Avram Bunaciut,  a demokrácia 

régi  harcosát,  a miniszterelnökség  államtitkárát  nevezték  ki 
az igazságügyminisztérium  élére 

Avram Bunaciu igazságügyminiszter  még  a délután  fo-
lyamán letette  az esküt a Román Népköztársaság  Ideiglenes 
Elnöksége  előtt 

A Népi Demokrácia 
Frontja megalakult 
Február 27-énVisile Luca pénzügy-

miniszter elnökletével Urtott tliéseo 
megalakult a Népi Demokrácia Frontja, 
a romániai népi demokratikus erők 
akcióegységét biztosító szervezet. 

A Magyar Nîpi Szövetséget Kacsó 
Sándor, Takács Lajos, dr. és Czikó 
Nindor képviselik. 

Megalakult az uivirhelymegyei és 
járási Népi Demokrácia Frontja is. 

A Nspi Demokrácia Frontj» a »Nip« 
jelével vesz részt a választásokon.' 

. 1 

A Magyar Népi Szövetség tisztujitó közgyűlése 
A M gyar Népi Szövetség székely 

udvarhelyi szervezete mátc'us 7 ér>, va-
sftrnpp  délelőtt 11 órakor a moíiterem 
ben rendes évi tisztujitó közgyűlést tart. 

A városi szervezet az elmúlt évben 
tevékeny munkával vette ki a részét 
a demokrácia megerősítésében és né 
pUnK érdekének képviseletében. A szer 
vezet egy gazdag, munkával teli év. 
ről nyújt számadást és ugyanakkor 
megállítja a következő óv munka 
programmját. A M gyar NépiS övetség, 
mint a romanui magyarság démonra 
tibus nemzetiségi szeivezete a Nép 
köz'ársaság többi népeinek démonra 
tisus szervezeteivel egytl't ön.uiaio 
san halad a szocializmus felé,  az or-

szág dolgo?óinak gazdasági, politikai, 
közmüveiődasi felemeléséén.  Enől "ell 
bizonyságot tennie városunk MNS& 
tisztujitó közgyűlésének és ezért kell 
megjelennie minden tagnak. A munka 
eredményessége, népűnk felemelése 
csak mindnyájunk komoly munkája, 
vnl válik valóvá és e?ért ez elmúlt 
évi munka számbavételénél és az el 
következő munkaterv elkészítésénél 
mm hiénvozhank az, aki népének 
jovfjî  iránt teleősséget érez 

A IÍSZ ujttó köi-gyű és előtt felhívjuk 
trs'vér in* figyelmét  a tagsági d j<tk 
rendezésére, hogy elkerüljék az alap 
szabályban elóiri megszorításokat. 

LAPSZEMELVÉNY 
Megbuktatta a cseh szlovák mun 

kásság a reakciós pártok pucskisérie 
tét. A demokrácia erői kerültek ki 
győzelmesen a csehszlovákiai kor-
mányválságból. Megerősítette kormá-
nyát Goi.w .ld miniszterelnök. 

Egyhangúlag elutasította a francia 
radikális párt Leon B um ajánlatát, a 
harmadik erő politikájához való csat-
lakozásra. 

Az angol sajtó, zavarában nem ta-
lált kiutat » A történelem meghamisitóic 
című szovjet közleménnyel kapcsola-
tosan. 

Cseh Szlovákia, Lengyelország te 
Jugoszlávia közösen tiltakoztak a lon-
doni háromhatalmi értekezlet ellen. 

Befejeződött  az angol Kommunista 
Part kongresszusa, amelyen megerő-
sítetté* a párt ellenzéki magatartását, 
a jobboldali koMiánnyal és a Marshal-
tervvel szemben. 

Sztálin—Truman találkozót javasol 
W^ilace, hangsúlyozva, hogy ez a 
találkozó biztosíthatná a világ békéjét 

Erélyesen tiltakozik a Német Kom-
munista Párt az amerikai rendszer 
meghonosítása ellen Nyugatnémetor-
szágban. 
• —— 

Megalakult a Népi Demokrácia Arc-
vonala és annak Tanácsa, amely ki-
mondotta, hogy a Népi Demokrácia 
Arcvonalában résztvevő párto* egy-
séges listán indulnak a választásokon. 

Iskolabizottságok végzik a magáa 
és felekezeti  iskolák ügyvezetését. 

Készül az uj adóreform. 

Megtisztítják a határzónát a csem-
pészeméi. 

v » — 
A lást kaphatnak munkások, tiszt-

viselős, technikusok az Országos Szak-
tanács segítségével. 

Nagykiterjedésű területen azbeszteţ 
máriaüveget És márványkövet fedes-
tek fel  Gyergyóban. 

Véget ért a Mezőgazdasági Munká-
sot' S'nfcsTe'V'e  ének fronferenc  «ji. 

x Kertjein B >a&s György a^enugy» 
házabfaiusi,  35 eves hadnogoiy férje* 
met. Kérem a hazaiért hadi fog'vonat, 
h« tudnak róla, értesítsenek B >tázg 
György né S lemegy házasfaiu  címre. 



SZÖVETKEZETI ELET 
- A z n d v a r h e l y m e g y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — 

ÁRU-OSZTÁLY 
Körlevél. 

Az Iis'itu'ul N fonal  alCoopertţsi 
Divizia I C P., D recţia O.ganizării 
12268 as sz. körlevelében az alantiakat 
közli: 

»A kormány legfontosabb  felad  »ta 
a kereskedelmi és szociális élet meg 
-javítása, amely igen nagy fontosságú. 

A szakszervezetek első kötelessége 
ez összeköttetés és az árukicserélés 
egymás között, mert így mellőzik a 
4privát kereskedői kon'turrenciáit. 

Tehát, akármennyi áruval rendel 
kéznek az egységek, azt csakis szö-
vetkezeti egységeknek fogják  átad ii és 
•kármennyi árura lesz szükségük a 
szövetkeze ekns*, azt az egységektől 
fogják  megrendelni. 

Míg van tiltva teljesen a magánie 
reskedőktől árut beszerezni a termelő 
szövetkezetednek, amikor a szükséges 
•cikkeket meg lehet kapni a szövetse-
zetek egységeiben. 

Hasonlóképpen meg van tiltva a 
termelő szövetkezeteknek az is, hogy 
a rendelkezésükre bocsátott árukat a 
magánkereskedőknek ajánlják fel,  mi-
előtt azt a szövetkezeteknek felajánl 
ták volna. 

A termelő szövetkezetek a zöldség, 
takarmány és más magokat az alant 
irt C'men r^ndelheti'r meg: C'-n'raU 

Cooperativelor de Import şi Export din 
Bucureşti, S r. C. A. Rosetty Nr. 7. 

Î Ugyanezen a cimen lehet megrendelni 
a mezőgizd ísági szerszámokat is. 

A termelő szövetkezetek ugyanettől 
a központtól tájékozódni tudnak a 
borecst é3 * bor beszerzésére vonat-
kozólag is. Ennek a szövetségnek egy 
tulajdon ecetgyára és egy borlerakatá 
is van. 

Szabaddá tették a szabó-vatta és 
a cérna forgalmát. 
Az ipari és kereskedelemügyi mi-

nisztérium az 1948. j«n. 30 iki hiva-
talos lapban közzétett 5585. sz. ren-
deletével a szabó vatta és a vatelin 
forg-lmát  szabaddá tette mindazon 
keszletekre, amelyek 1947. dec. 31-én 
akár a gyárakban, akár az eladási üz-
letekben voltak. 

Ugyanez a rendelet az állami ihletek, 
szövetkezetek és pontáruk árusítására 
kijelölt üzletekben 1947. dec. 31 iki 
készletben szereplő cérnamennyiséget 
is szabaddá teszi és pedig az 50-es és 
40 es varrócérnát, a fehér  és fekete 
«épselymet, valamint a fekete  cső-
selymet. 

Konyhakerti és virágmagvak. 
A «Szabadság* febr.  24 iki számá-

ban «-«-rtin* «sr.övetfcezetein*  vezeti 

vei, hogy Federálénk igazgatósága a 
konyhakerti és virágmagvak beszerzését 
Mauthner ÖJön (Sibiu) cégnél kötötte 
le. A magjegyzékét és megrendelő la-
pot minden szövetkezetünknek kikül-
döttük és kértük, hogy azt hajadói ta-
lanul áruosztályunkhoz beküldeni szi 
veskedjenek. Sajnos, a mai napig még 
egyetlen rendelés sem futott  be áru-
osztályunkhoz. Ismételten felhívjuk  szö 
vetkezeteink vezetőségének figyelmét, 
hogy a fenti  ügyben sürgősen intéz 
kedjenek. 

Egyben közöljük, hogy Federálénk-
nál a mezőgazdasági kamarától nagy-
mennyiségű kimért veteménymag kap-
ható az alábbi fajtákból;  sárgarépamag, 
fehér  murok, korai káposzta, téli ká 
poszta, petrezselyem és hagyma mag. 
Ezeket szövstkezeteink a legközelebbi 
bejövetelükkor már 6t is vehetik Fe 
derálénknál. 

Vadásztöltények. 
Felhívjuk szövetkezeti vezetőink és 

boltkezelőink figyelmét,  hogy Federá 
lénkhöz nagymennyiségű vadásztölté 
nyek, serét minden nagyságban, gyu 
tacs, valamint üres hüvelyes 16 mm. 
és 12 mm. nagyságban érkezteit. A 
fent  közölt vadásztöltények elosztása 
valószínűség szerint az udvarhelyi va-
dásztársulat keretein b3iül fog  meg 
történni. Kérjük szövetkezeteink veze 
tőségeit, hogy a falvaikban  működő 
vadásztársulatok figyelmét  a fenti  kö 
rü'ményre felhivni  szíveskedjen 

Mandat- áruk elosztást. 
Mint már közöltük szövetkezeteink 

vezetőivel, rövidesen a Lúgosról be-
érkező textil árukat el fogjuk  osztani. 
Felhívjuk tehát figyelmüket,  hogy a 
textiláru Lúgosról beérkezett és a szö-
vetkezeteink bejövetelükkor átvehetik. 
Ezzel kapcsolatosan közöljük szövet-
kezeteinkkel, hogy a textilárunak leg-
alább 75°/o át készpénzzel ki kell fi 
zetniök. Azok a szövetkezeteink pedig, 
amelyek a régi tartozásaikat Federá-
lónknál még a mai napig sem egyen-
lítették ki, az uj elosztásból addig nem 
részesülhetnek, míg régi tartozásaikat 
Federálónknál ki nem egyenlítették. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  s. k. Nagy  s. k. 

Az üzemi bizottság 
közleménye. 

Közöljük az érdekeltekkel, hogy 
Federálénknál jelenleg mindeti néven 
nevezendő állás be van töltve. 

Kárjük az érdekelteket, hogy ilyes 
irányú kéréseket intézetünkhöz ne ad-
janak be. Egyébként tudomásul hozzuk, 
hogy városunkban megalakult egy 
munkaelh alyező hivatal és minden el-
helyezési ügyet ezután az fog  intézni. 

A Federala üzemi bizottsága 
Nagv  <*. * Gidó  s. k. 

Egy éve annak, hogy felhívás  hang-
zott el országunk egész ifjumunkás 
sági harci szervezetének megalapitá 
Sára. 

Sok nehézséggel kellett megbirkóz-
nunk, az elmúlt év során, de ugyan-
akkor olyan eredményeket értünk el 
ebben az évben, mint amilyeneket 
eddig még egy ifjúsági  szervezet sem 
ért el ebben az országban. Munkában 
és harcban, a nép szolgálatában, az 
ifjúság  élén telt el ez az év. 

Lelkes odaadáso'ok lehe ővé tette 
nekünk, hogy a gyárakban, üzemek 
ben, bányákban és hivatalokban az 
IMSz alepszerveze'ei ezreit hivjuk 
életre és nagy szövetségünkben össze 
lógjuk. Forradalmi lendületetek előse 
gitette aktív részvételünket minden 
csatában, melyet országunk demosra 
tikus erői, élükön a Kommunista Párttal, 
• békéért, szabadságért, népi demokrá-
«iánk megszilárdítása érdekében vivtak. 

Határozottságotok, lelkesedésetek és 
emelkedett munkás öntudatotok révén 
tudtunk olyan győzelmeket aratni, mint 
Ágota Botorka, N«g>csány Kolozsvár, 
Crajova Marila. Uj magatar ásí tanú 
sitottatok, mind a munkával, mind a 
hazával szemben, az öntudatosság és 
liazaszeretei magatartását. 

Elvtársak és eiVtársnők I 
Szerveze'ünk fennállásának  egyéves 

ívforduójan  az I.jumunk.ás Szövetség 
Körponti Bizottsága köszöntését küldi. 

Ma, amikor az egész világ demokra 
tik us erői, élükön a nagy Szovjetunió 
«al jelentős győzelmeset ar.tnak a | 

Az Ifjumunkás  Szövetség Kozponti 
Bizottságának felhivása 

háborús uszitó imperiálisták ellen ví-
vott harcban, amikor a görög és kinai 
ifjúság  fegyverrel  a kezében üzi ki 
hazájából az imperiálistákat, amikor a 
Demokratikus Ifjúság  Világszövetsége 
irányításával az egész világ ifjúsága 
harcol a békéért, demokráciáért, sza 
badségért, amikor országunkban az 
összes demokratikus erők, parasztok, 
nők és ifjak,  amellett a harc mellett 
sorakoznak fel  és mikor a munkás 
osztály nagy vágya: az egység a 
Román Munkáspártban megvalósult, az 
I jumunkás Szövetség az ifjúság  sze 
repének teljes tudatában azt kéri tőle 
tek, hogy minden erőtöket a munka 
és harc szo'gálatába állítsátok, mind 
nagyobb győzelemre vezetve országunk 
ifjúságát  népi demokráciánk szolgála 
tában. 

Mindig az élen legyetek I 
Erősitsé ek szervezeteteket, az Ifjú 

munkás Skövetséget. 
Sajátítsátok el Marx, Engels, Lenin, 

Sztolin nagy tanításait. ţ 
Erősítsétek a bará.ságot a földmives 

és tanuló ifjúsággal. 
Al-ossetok megdönthetetlen barát 

Ságot a román és az együttlakó népek 
ifjúsága  közölt. 

O yan barátsággal és önmegtaga 
dással harcoljatok, mint ahogy Vasile 
Rosita és Filimon Sârbu harcoltak. 

Fejlesszétek az egész világ ifjúsá-
gának a barátságát. 

Fiuk és lányok I 
A Román Népköztársaság honsze-

rető ifjúsága  I 
Földmivesek, egyetemi hallgatók, 

diákok, katonák, zárkozzatok fel  az 
Ifjumunkás  Szövetség mellé. 

Kezdjük meg hazánk újjáépítési 
munkáját 

Szivünkben égő lelkesedéssel, len 
dületünkkel döngessük meg a mára-
marosi bércek szikláit I Építsük a Szlá-
va visói vasutvonalat I, 

Törjük ét P reng hegyeit és épít 
sük a Bumbszki lívezeni vasutvonalat 
és ezen a vasútvonalon áradjon a 
termelésünkhöz szükséges szén a gyá-
rak kohóiba. 

A Prut-környéki mocsarak lecsapo-
lásával ajándékozzunk uj termőfölde 
ket országunknak. 

Az ifjak  tízezreinek önkéntes mun-
kájával épitsük szebbé és nagyobbá 
Népköztársaságunk fővárosát. 

A jövő a mi kezünkben van. Tud -
nunk kell építeni azt | 

A Román Munkáspárt vezetésév l 
harcoljunk és dolgozzunk eay boldog 
jövőért, a Román Népköztársaságért, 
dolgozó nép inkért I 

Fiuk. és lányok, az Ifjúmunkás  Szö-
vetség tagjai I 

Etőre az ifjúság  élén, a nép szol-
gálatában, teljesítsétek kötelességeteket. 

Éljen az ifjumuikás  Szövetség, az 
ifjumunkásság  egységes szervezete, 
országunk egész ifjúságának  élharc-
csapata. 

Éljen a R jmán Népköztársaság egész 
ifjúságának  egységes munkáji és harca 
a Romániai Demokratikus Ifjúsági  Szö-
vetségnek keretében. 

Éljen a Demokratikus Ifjúsági  Világ-
szövetségben dolgozó ifjak  millióinak 
harca a szabadságért és békéért. 

Étjén a Román Munkáspárt, az egész 
néo vezetője. 

Éljen a nagy Szovjetunió és Sztálin 
generalisszimusz, R >mánia népeinek 
barátja és támogatója. 

Éjen a Román Népköztársaság 
kormánya. 

Eijen és virágozzon a Román Nép-
köz ársaság. 

Liszló  Gyula 
egyetemi  tanár előadása 

László  Gyula  dra  Bolyai 
Tudományegyetem  tanára,  a hí-
res törtenelem-tudós  és  kutató 
március 3 an este 7  órakor a 
mozitcremben  előad  ti  st tart  mA 
magyar család  élete"  cimnel. 

Fehivjuk  városunk Okosságá-
nak figyelmet,  hogy ezt a párat-
lan ertekü  és  nugy tanulságot, 
szellemi  felüdülést  nyújtó előadást 
minél  többen hallgassák  meg. 



KözírdeHS mdelUzfseK 
1948. február  17-t«l 23 ig bezárólag. 

1. Az ipari és kereskedelemügyi mi-
niszter 6162. szám alatt folyó  évi feb 
már hó 12 én kelt és a Monitorul 
Oficial  39/1948. számában megjelent 
IWttfrOMíával  az alkalmazottakat oz 
ellátási jepyek kiosztása szempontjából 
Ujfebben  háiom kategóriába sorolta. 

Az I. kategóriába tartoznak a különös 
nehéztr unkával foglalkozó:  földalatti 
munkások, repülőgép pilóták, vasúti 
mechanikusok és tüze'ők, melyek a 
mozdonyokon dolgoznak és a fekete 
füstgyárak  munkásai. 

A II. kategóriába tartoznak a nehéz 
munkások, mint a fémmunkások,  a 
petróleum és földgázi  munkások, a ké 
miai ipari munkások, az üveggyári 
munkások, gummigy ári munkásod, ce-
mentipari munkások, nyomdaipari 
munkások, szállító iparimunkások, ttx 
tilipari munkások, pspir és cellulóid 
jptri munt ások, bőripari, faipari,  élei 
mezési ipari munkások és a posta, 
telefon,  községi, egészségügyi intéz 
mények fizikai  munkásai. 

A III. kategóriába tartoznak a rendeB 
munkával foglalkozó,  a fenti  egy hét 
pontban nem emiitett munkások. 

2. A Monitorul Oficial  42/1948 ik 
számában megjelent a miniszterelnök-
ség közleménye, mellyel pályázatot 
túrdet a Román Népi Köztársaság ré-
szére himnusz (szöveg és dallam) szer-
zésére, amely magába foglalja  és ki-
fejezi  azoknak a hatcoknak dicsőítését, 
melyeket a nép a béke, szabadság és 
előhaladás érdekében vívott. Pályázati 
határidő: 1948. mátc'us hó 31. A 
pályázatok a miniszterelnökség címére 
küldendők. 

A legjobb 3 szöveg és 3 dallam 
pályázati jutalombah részesül. 

3. A Monitorul Oficial  43-1948. 
száméban megjelent a 711—1946. 
számú munkaügyi bíráskodásról szóló 
tőrvényt módosító 80—1948. számú 
törvény. 

A módosító törvény a 711—1946. 
számú törvénynek a 4., 12., 23., 24., 
15., stb. art.-ait módosítja, ezek szerint 
• munkaügyi szerződésből eredő konf 
liktusok elbírálására első fokon  a Szak 
szervezeti Szaktanács vizsgáló és döntő 
bíróságai, legfennebb  50.000 lej értékig, 
• járásbíróságok 50.000 lejt mégha 
ladó értéken felüli  esetekben, a tör-
vényszékek pedig csupán csak rekur-
szok esetében illetékesek. 

A munkaügyi bíráskodás hivatalból 
- bélyeg és trxa mentesen sürgősen 

történik, a határozatok végrehajtása 
felszólítás  nélkül. 

4. A pénzügyminisztérium a napi 
sajtó utján ismételten felhívja  az adó 
zók figyelmét  az 1948. február  hó 
29-én lejáró az adózási szt bo'ázá tör-
vényben előirt eltitkolt vagy be nem 
jelentett múltbeli jövedelmek bejelen-
tésének határidejére. Ezt a határidőt 
nem hosszabbítják meg. 

Megemlíti ismételten, hogy nem 
elegendő csupán csak az elvont vagy 
eltitkolt jövedelem bejelentése, hanem 
szükséges az utána járó adónak a be 
fizetése  is, ugyancsak a fenti  határ 
Hőig. 

Megnyílt a Népbank 
Végre - városunkban is megnyílt* a 

Népbank, a régi Bsnca Populaiâ és 
az ezt" folytató  Szövetség hitelszövet-
kezet utóda. 

A név eredetileg nem változott, de 
változott a szellem, mert az uj nép 
bank valóban és nemcsak nevében a 
nép bankja, a dolgozó nép érdekeit 
kívánja szolgálni. 

Elsőrendű célja a dolgozó nép és 
elsősorban a negy többségit «i'evő föld-
míves réteg részére kölcsönök folyó-
sítása, egyelőre állatvásárlás céljára. 

A megye 20 körzetre ven osztva. 
A székelyudvarhelyi körzethez a kö 
vetkező helységek tartoznak : Székely-
udvarhely, Patakfalva,  Árvátfalv»,  Fel-
sőboldogfalva,  Hodgya, Farcád, Sükő, 
Székelybethlenfalva,  Kadicsfalva,  Fe-
nyéd, Máréfalva. 

Tekintve, hogy kölcsönt csak rész-
vényes ksphat, a régi részvényesek-

nek érdekében áll, hogy fizessék  ki a 
régi ós uj részvények közötti külön-
bözeti összeget. 

Rövidesen az ipsrosok részére is 
m e g k e z d ő d i k a kö'csön-folyósítás 
anyogboszeTzé» c§ jíra. 

Minden kezdet nehéz, de kormá-
nyunk intézkedés;i mind;n esetben 
arra mutatnak, hogy a széles népré-
tegek érdekeit tar ja szem előtt s a 
meginduló hi elólet — gazdasági éle-
tünk ujabb fejlődését  jelenti. 

Lapunk »Ss6Vetkezeii « róva 
tában rendszeresen fogja  tájé oztstni 
olvasóinkat a hépbank tevékenysá-
gérői. 

A Népbank elnöke Ré;y Imre dr. 
alpolgármester s igazgatója Fcrencz 
Balázs dr. né. 

A népbenk irodahelyisége az Ud-
varhelymfgyti  Takarékpénztár épüle-
tében ven. 

Teljes sikerrel fejeződött  be a kiütéses 
tifusz  elleni hadjárat 

A kiütéses tifusz  ellen az egészség 
ügyi minisztérium kezdeményezésére 
indított küzdelem befejezéséül  február 
29 én délelőtt városunkban nsgy kö 
zönség jelenlétében, érdekes és tanul 
ságos ünnepség folvt  le. Az ünnepé 
lyen megjelent Costa Jsnő dr. minisz-
teri kiküidött is. 

A gyűlést Szilágyi Ignác megyefő-
nök nyitotta meg, az orvosi és egész-
ségügyi szetrélyzet pedig az elvégzett 
munkáról számolt be. 

A Román Munkáspárt részéről 
Keintzel József  méltatta az elvégzett 
munkát, 

Hódy Károly dr. vármegyei t. főor-
vos rövid összefoglalót  adott az elvég 
zeit munkáról, köszönetet mondva 
mindazoknak, akik ezt a fontos  had 
járatot támogatták, ugy, hogy sikerült 
az emberek tuda'ába vinni a tisz'aség 

Nyomatott a «Szabadság* könyv 
nyomdában Srékelvudvarhelvt. 

iránti szeretetet. Voltak egyszerű ipa-
roso>, munkások, értelmiségiek, ai«ik 
önként vállalkozva fáradhatatlanul  dol-
goz a'--. Ennek a közös munkának kö 
szönhető, hogy a tetvesség, a tifusz  fő 
okozój* megyénkben százalékról 
10 százalékra esett. A t. főorvos  elő-
ad isa során érdekes grafikonokat  is 
mutatott be. 

Costa Jenő dr. miniszteri kiküldött 
román és magyar nyelven utmuíaíást 
adott a jövőben elkövetkező munkákra, 
megelégedését fejezve  ki az elvégzeit 
munka felett  és megköszönve mind-
azoknak, akik részt vettek benne. 

A gyűlést Szilágyi Ignfic  megyefÖ 
nök fejezte  be, majd a közönség lel-
kesen éltette demokratikus kormányun-
kat és az Iniern&cionáló eiéneklésé-
vel a gyűlés véget'ért. 

Egy Varga Katalin 
emlékestről 

Bözödön a Magyar Népi Szövetség 
asszonyai nagyszabású Varga Katalin 
emlékestet rendeztek Fazakas Józsefnó 
tanítónő vezetésével. 

Az est választékosan és nagy gond 
dal összeálli o't műsora elérte célját, 
— nevelt és szórakoztatott is egyben 
A Varga Katalin itt ott felbukkanó, 
nyugtalan alakjának megismertetését 
Fazakas Józsefné  talán so^ak által 
ismeretlen adatok kimutatása -srgisé 
gével végezte, — a havasok asszonya 
teljes nagyságában és küzdelme szent 
céljának magasztosságában bontako 
zott ki a nagyszámú hallgatóság előtt. 
Petőfi,  Ady, József  Attila és Maja 
kovszkij váioga'ott verseit — székely 
tréfák,  Petőfi  dalok tették változatossá, 
melyeket ez alkalomra összeállított ko 
moly férfi  és asszony vegyeskar adott 
elő. 

Jakab György dr. ismertette Varga 
Katalin korát az 1848 as kutatásainak 
bő eredményei alapján, majd a helyi 
tevékeny sejttitkár zárta be az ün 
nepélyt, meleg köszönetet mondva ugy 
a közreműködő tanítónőknek, mint a 
lelkes szereplőknek. 

Az estély erktfesi  és anyagi sikere, 
épitő és lelkesítő célja jó érzést kel-
tett a falu  lakosságában. 

SPORT 
Az Udvarhelymeayei Országos Nspi 

Sportszervezet vezetősége felhivia  Ud 
varhely megye sportkedvelő közönsó 
ge és a Sport Egyesületek figyelmét, 
hogy mátc. 6 án este a véro'háza 
tanácstermében megyei sportkonferen 
ciát és sportHálli ást rerdez. A kon 
ferencián  előadást tartanak a Romá 
niai Munkáspárt kiküldöttje, a szak 
szervezet, vegyis a szaktanács kikül 
döttje, a po'gári sportreszortok kikül 
döttei. A konferenciát  sportfelvonulás 
fogja  befejezni. 

U.M.T.E — K S E. (Székelykeresztur) 
6 :1, barátságos labdarugó mérkőzés. 

Középfok  olás Sport t 
Ref.  kollégium-Dinamó 1:0(0:0) 
Ref.  kollégium—Ipariskola 1:0 (1:0) 

A ref.  kollégium csapata ujabb bi 
zonyitékát > dia annak, hegy az intézet 
ben a tudományos és szoc-ális munka 
mellett komoly testnevelés is folyik. 

Tekeverseny t 
A febr.  22 en az U L T E. rend»zé 

sében lejátszott mérkőzések eredmé 
nvei • Tcs voriséR I —ULT.EI 269 
197. U.L.T E 11 —Testvériség II 231 
186 ' 

HÍREK 
Előfizetési  dljalnks 

Egíi* évro 260 Hfc 
Felévr» 130 * 
Negyedévre . * . • 85 • | 

— A megválasztott hépbírák «!#-
C«opnr>ja ünnepség keretében lette le 
az eskü?. J5vő számunkban részletei-
tudósítást köziünk. 

— Megtörténi a tisztogatás a sté-
kelyudvarhelyi Ügyvédi Kollégiumban. 

— Külső munkatársainkat és vidéft 
rerde3, ,vagy alkalmi tudósítóinkat ia 
— akiktől különösen helyi politikai 
eseményekről kírünk tudósításokat —»-
arra kérjük, hogy hosszabb közlésié» 
nyeiket olyankor készítsék el és ia 
ditsák útnak, hogy azo* hozzánk leg 
íésőbb péntek reggelig fció'lenüi 
beérkezzenek, s a rövidebbeket — tr-
esa k néhány sornyiakat — is ugy, 
hogy azokat szombat délelStl meg-
kaphassuk. Kerjüt, gondolja* me&_ 
hogy a lapnak megvan a magi kor 
látozott terjed:!me, s nyomdai elké-
szítése is beosztás szerinti munkát 
ki vén, amivel nekünk ftl'andóan  szá-
molunk kell. Ezért a ha áridőn tnl 
érkező közleményeket nem tudhatjuk 
a soron következő számbi beosztani,, 
közlésüket kénytelenek vagyunk el-
halasztani, miközben tsr almuk el is 
óvüihet Másrészt természetes, hogy 
minden érdemleges tárgyú, világosat*-
és a lehetőség szerinti rövidséggel 
megfogalmazott  ós aláirt közleményt 
szívesen fogadunk,  ha annak szelleme 
megfelel  Upunk irányvonalának, de 
moHratikus szellemének. Az aláírást «. 
magunk tájékozottsága érdekében, ak-
kor is kérjük, ha annak nyomtatás-
ban való közlését az aláíró nem kí-
vánja. 1—$ 

x A kiü éS3S lifusz  ét az eilen» 
való védekezés című népszerű közle-
mény dr. BenedeKíől k*ph iió a könyv-
kereskedésekben. Ara 30 lej 

— Felhívás. Felhívjuk mindazon 
munkaadók figyelmét,  akik háztartási 
alkalmazottakat tartanak alkalmazás-
bán, hogy 02 1947 évi október 17 ét 
megjelent a háztartásbeli alkalmazottak 
nyilvántartásáról, elhelyezéséről és vé-
delméről szóló 337. sz. törvény 27. § a 
által előirt és ugyanazon törvóny 14» 
§ a által az alkalmazottak és munka-
adók között megkötendő szerződések 
megkötésének határidejét 1948 évi áp-
rilis 17 ig meghosszabbítottá* A határ-
idő lejária előtt minden munkaadó kö-
teles szerződést kötni alkalmazottjával 
a betegsegélyző helyiségében elhelye-
zett munkáselhelyező hivatalnál. & 
fenti  törvény 29. § ának a háztartás 
beli aUalmazottafc  fizetéséhez  viszo> 
nyitott és azon felül  fizetendő  107„ «"» 
vonetkozó rendelkezés csak azon mun-
kaedőkra vonatkozik, akiknél a ház 
tartási alkalmazo'tak már az 1947 
évben alkalmazásban voitak. 

x Elveszett egy vasúti arcképes iga-
zolvány Katona Dinesnó névre. Kó» 
rem a megtalálót a városháza 6. sz 
szobába jutalom ellenében leadni. 

x Eladó 1 drb. férfi  szabó varróp&p, 
1 drb. balkaros cipészgép. Rákóczi u 20, 

2 - 5 
x Eladó 22 000 drb. tégla, Rá óczi-

ú 20. 
x Eladó egy három éves bivalybika, 

Erdealődők megtekinthetik Sándor La-
jos tul»jdonostiál, Homoródaimáson. 

x Etsdó modern ebód ó. Bethlen u. 
52 szám. 2—'1 

Nyi l t t ér . 
Ax ebben a rovatban közöltekért sem a 

szerkesztőiig saru a kiadóhivatal 
nem vállal felelősséget. 

Alólirott, szentkeresztbányai lakos 
ezennel kijelentem, hogy feleségem, 
született Tankó Máriáért semmitélé 
felelősséget  nem vállalok. 

Mag  István. 

Ha olcsón és jól akar étkezni, legyen abonáns a Szabó-étteremben 


